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Ve chvíli, když jsem byla oslovena, abych oponovala tuto dizertační práci, jejímž tématem je 

školní šikana, první mne napadlo, zda v daném námětu je možné přinášet něco nového. Šikana, 

téma tolikrát vykládané, popisované, měřené i interpretované. Ve školním prostředí až 

chronické, což mnohdy vyvolává odpor. Po přečtení této práce mohu s potěšením konstatovat, 

že přinést nový a svěže analytický pohled je možné. A také se tu potvrzuje, že přestože se jedná 

o téma „notoricky známé“, na realitě a jeho ne/pochopení ve školách to vůbec nic nemění. Proto 

chci úvodem autorce poděkovat, že a jak se do tématu odvážně ponořila.  

K celkové koncepci práce: 

 Autorka si zvolila smíšenou metodologii, kde kombinuje pozorování, četné rozhovory 

s aktéry a výsledky několika dotazníkových šetření. Pro celkové vyznění práce a kvalitní 

zodpovězení výzkumných otázek je tento postup zvolen vhodně. Práce postupuje od 

podrobného popisu metodologie, přes zprávu z výzkumu z obou zkoumaných škol k nastolení 

klíčových konceptů, kterými jsou instituce školy, klima třídy, agrese a šikana (její aktéři, šetření 

a intervence ve třídách). Klíčové koncepty jsou nahlíženy z perspektiv odborné teorie a 

následně obou srovnávaných škol, tříd, aktérů, postupů. Tento postup prezentace dat odpovídá 

zvolené metodologii, text harmonicky plyne a přináší zanořování se do hloubky a niternějšího 

pochopení problému.  

K empirickému výzkumu:  

 Jak již jsem naznačila, považuji volbu metod a koncepcí za vhodnou. Mám za to, že 

autorka dobře ví, co dělá, a systematicky postupuje i v metodologické reflexi toho, co dělá. 

V empirické části dostáváme podrobnou zprávu o vývoji problému i zdrojích informací. Je 

vykreslen barvitý obraz škol Beverly a Chicago a tamních tříd od počátečních dojmů 

(prezentace se školy na venek) po výsledky konkrétních šetření, rozhovory s aktéry a detailní 

popisu způsobů řešení či neřešení. Klíčovým se jeví fenomén popírání a zametání pod koberec, 

který je pro téma šikany velmi důležitý.  Také se ukazuje systémový rozměr celého příběhu 

obou šikan. Jako hodné kritiky, ač vůbec ne překvapivé (protože je autorka expertkou v oboru), 

vidím, že autorka se v některých místech již neubránila hodnotícím soudům (např. v analýze 



přístupu šmp, s. 77: „nepracovaly alespoň, … bohužel skutečnost …“, nebo na s.144: „lepší 

varianta než …“). Zdá se, že tyto momenty byly pro autorku silné. Pozitivně hodnotím, že svůj 

konflikt rolí v textu několikrát reflektuje. 

 

K aplikaci teoretických konceptů:  

 Teoretické koncepty jsou očekávané (a odbornou literaturou podložené) a novost přináší 

zejména jejich konfrontace s realitou obou škol (kazuistik). A tak se v druhé a stěžejní polovině 

práce dozvídáme, jak se v realitě zrcadlí socializace a vztah rodiny a školy, jaké je klima obou 

tříd a kde v něm stojí osobnosti učitelek (velmi oceňuji aplikaci např. 4 mocenských konstelací 

od Šeďové (2012)) i vedení školy, a jak je pojímána v obou systémech norma a normalita. 

Detailněji je pak nahlíženo ústřední téma šikany (poté, co je potvrzeno a vyargumentováno, že 

se v obou případech o šikanu skutečně jedná) a agrese. 

Připomínku mám ke kapitolám, 5.3 Vyčleňování a 5.4 Humor, eventuálně 5:5 Škádlení, kde 

aplikace na realitu daných škol chybí, což způsobuje určitou „lokální“ disharmonii v plynutí 

textu.  

Za vynikající považuji vykreslení obrazu Lary a Simony jako obětí šikany. 

Opakovaně a zejména v kontextu školy Beverly mne napadala otázka potenciální sekundární 

viktimizace oběti (Simony) ve škole / školou. Prosím autorku o vyjádření k této úvaze při 

obhajobě. 

Dále prosím o vysvětlení, proč autorka v několika místech volila formulaci patologické jevy, a 

ne termín rizikové chování. Nepochybuji, že autorka si je rozdílu v terminologii vědoma, a tak 

mne zajímá její záměr.  

K formálním náležitostem práce:  

  Splňuje formální požadavky kladené na tento druh prací. Nevykazuje žádné znaky 

plagiátu. 

Celkové hodnocení práce: 

 Autorka ve své disertační práci prokázala schopnost tvůrčím způsobem interpretovat 

data, komparovat je a vyvozovat obecné závěry. Disertace splnila cíl, který si stanovila a 

odpověděla na výzkumné otázky. Práce je celkově kvalitní, splňuje kritéria kladená na tento 

druh publikací, a proto ji vřele doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 8. března 2022 
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